AJUNTAMENT DE MIERES

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE MIERES
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ.
Mandat:
Sessió núm.:
Caràcter de la sessió:
Data:
Hora d’inici:
Hora d’acabament:
Lloc:

2015-2019
25
ordinària
3 de febrer de 2017
20.05 h.
20.29 h.
Sala de sessions de la casa consistorial

ASSISTENTS
Alcalde
Sr. Enric Domènech i Mallarach

Vivim Mieres-CUP-PA
Mieres

Regidors/es
Sra. Marta Sasanedas i Estévez
Sra. Magdalena Reig i Figueras
Sr. Josep Rovira i Reig
Sr. Pere Alsina i Caulas
Sr. Xavier Soldevila i Vilanova

Vivim Mieres-CUP-PA
Mieres
Vivim Mieres-CUP-PA
Mieres
CiU
CiU
CiU

Excusa la seva absència:
Sra. Maria Neus Casals i Cienfuegos-Jovellanos
Cienfuegos

Vivim Mieres-CUP-PA
Mieres

Secretari Interventor habilitat
Sr. Jordi Jové i Perich
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Per l’Alcaldia-Presidència
Presidència es declara oberta la sessió.
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA
23.12.2016.
Es dóna per llegida l’acta corresponent a la sessió ordinària de data 23
2 de desembre
de 2016, la qual és aprovada per unanimitat.
2. PRENDRE CONEIXEMENT DE L’AGENDA PÚBLICA DE L’EQUIP DE GOVERN.
9 de gener. Reunió amb la senyora Júlia Corominas.
9 de gener. Reunió amb les mestres de l’escola CEIP Finestres.
11 de gener. Reunió amb el senyor Pep Companys, alcalde de Santa Pau i la senyora
Adriana Ramon, tècnica d’Itinerànnia a Santa Pau. Tema: itineraris ciclables.
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11 de gener. Participació en la tertúlia de Ràdio Olot.
12 de gener. Reunió amb la senyora Keta Capdevila. Tema: arxiu fotogràfic.
14 de gener. Assistència al taller de pressupostos participatius al centre cívic.
16 de gener. Reunió amb el senyor José Mesas i el senyor Salvador Navarro.
Navar
Tema:
associació amics del cavall.
16 de gener. Reunió amb la senyora Josefina Serrat i la senyora Anna Baldó,
arquitecta municipal.
16 de gener. Reunió amb la senyora Marta Trigo, Joan López i la senyora Anna Baldó,
Bald
arquitecta municipal.
17 de gener. Participació en el seminari sobre subvencions 2017 del servei de medi
ambient de l’àrea de territori i sostenibilitat de la Diputació de Girona.
18 de gener. Assistència a la reunió de valoració del programa d’activitats GPS
Garrotxa plans amb sensacions de Turisme Garrotxa a Olot.
25 de gener. Visita al compostador orgànic comunitari instal·lat a l’escola Bisaroques
d’Olot.
25 de gener. Reunió amb el senyor Josep Socorregut. Tema: catàleg d’elements
patrimonials.
27 de gener. Reunió amb la senyora Dúnia Guitart.
G
Tema: refugiats.
27 de gener. Reunió amb la senyora Gal·la Vila i Joan Pontacq. Tema: rutes per als
joves.
27 de gener. Assistència a la comissió informativa del Ple de la corporació.
28 de gener. Reunió amb el senyor Joan Viñas. Tema: conveni de col·laboració amb
IVISCO, SL relatiu al reconeixement de l’interès
l’inter s públic de l’ampliació industrial del
sector PMU-2
2 sector industrial per concórrer circumstàncies de foment de l’ocupació.
2 de febrer. Assistència a la Junta General del Consorci Dinàmig a Olot.
3 de febrer. Assistència a la reunió amb les mestres de l’escola CEIP Finestres.
El Ple en resta assabentat.
El Sr. Rovira pregunta si ha sortit alguna convocatòria de subvenció de la Diputació de
Girona per calderes de biomassa.
L’Alcalde respon que està concedida una subvenció del FEDER
F
i l’Ajuntament espera
poder tirar endavant amb l’obra.
l’obra
03. PRENDRE CONEIXEMENT DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL QUART
TRIMESTRE DEL 2016 I INFORME DE MOROSITAT.
Identificació de l’expedient
Donar compte de l’informe del període mig de pagament corresponent al 4t trimestre
del 2016 i l’informe sobre morositat.
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde president, dóna compte al Ple dels
següents informes:
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PMP - QUART TRIMESTRE ANY 2016
Ràtio operacions
pagades

Import
pagaments
realitzats

-15,60

Ràtio operacions
pendents

40.264,92 €

Import
operacions
pendents

-8,98

PMP

3.106,47 €

- 15,13

INFORME SOBRE MOROSITAT EXERCICI 2016
Pagaments realitzats període

Pagaments realitzats
en el període

Període
mitjà
pagament
PMP dies

Despeses béns
corrents i serveis
Inversions reals
Altres pagaments
realitzats per
operacions comercials

Dins període legal
pagament
Nombre
pagaments

Fora període legal
pagament

Import
Total

Nombre
pagaments

Import
total

16,08

235

63.592,55

4 2.794,29

22,32

21

52.033,47

0

0,00

28,92

5

708,01

0

0,00

18,88

261 116.334,03

4 2.794,29

TOTAL
Pendent pagament final període

Factures pendents de
pagament al final del
període

Despeses béns corrents i
serveis
Inversions reals
Altres pagaments
realitzats per operacions
comercials

Període
mitjà
pendent
pagament
PMP dies

21,02

Dins període legal
pagament a final
període
Nombre
pagaments

Import
Total

16 3.106,47

Fora període legal
pagament a final
període
Nombre
pagaments

Import
total

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

16 3.106,47

0

0,00

21,02
TOTAL
El Ple en resta assabentat.
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04. PRENDRE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA.
Identificació de l’expedient
Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia-Presidència.
l’Alcaldia
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde president, dóna compte al Ple de les
següents Resolucions aprovades per l’Alcaldia:
Resolució número 102/2016 de 23.12.2016 per la qual s’autoritza a la Comissió de
festes a ocupar i utilitzar l’espai del centre cívic per l’activitat de quina benèfica els dies
25 de desembre de 2016 i 1 de gener de 2017 de 17 a 22 h.
Resolució número 103/2016 de 23.12.2016 per la qual s’autoritza a la Comissió de
festes, amb motiu de la cavalcada de reis, a ocupar i utilitzar l’espai del pavelló del dia
2 al 5 de gener de 2017 i poder circular pels carrers del municipi el dia 5 de gener de
2017.
Resolució número 1/2017 de 13.01.2017 per la qual s’autoritza a la Societat de
caçadors Vall de Mieres a utilitzar de forma especial i excepcionalment el camí ‘ús
públic que va des de can Mas, situat a la carretera de Finestres, en direcció
dir
a Sant
Aniol de Finestres, en el tram que afecta ell municipi de Mieres, per efectuar una
batuda de senglars el dia 21 de gener de 2017, entre les 7 i les 15 h.
Resolució número 2/2017 de 13.01.2017 per la qual se sol·licita a Dipsalut –
Organisme de
e Salut Pública de la Diputació de Girona, la prestació dels programes del
catàleg de serveis del 2017: pt02 programa de suport a la gestió i control
d’instal·lacions de baix risc per a la transmissió de la legionel·la, pt04 programa
d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua de l’aixeta del consumidor, pt05 programa
d’avaluació de la salubritat de les piscines d’ús públic i pt09 programa de suport a la
gestió del risc derivat de les sorreres infantils.
Resolució número 3/2017 de 13.01.2017 per la quall es concedeix al senyor Prem
Pau Puig i Barbena, llicència urbanística per a realitzar les obres de construcció d’un
cobert ramader i una sala de munyir a la finca de Can Torrent.
Resolució número 4/2017 de 16.01.2017 per la qual s’aprova el reconeixement
reconeixemen de
diverses factures.
Resolució número 5/2017 de 20.01.2017 per la qual s’autoritza al Club de lectura a
ocupar i utilitzar l’espai del centre cívic el dia 28 de gener, a les 18 h per a la projecció
d’una pel·lícula.
Resolució número 6/2017 de 20.01.2017 per la qual s’autoritza al Centre d’Estudis
Mierencs a ocupar i utilitzar l’espai del centre cívic per fer una reunió el dia 21 de
gener a les 19 h.
Resolució número 7/2017 de 26.01.2017 per la qual s’autoritza a la Societat de
caçadors Vall de Mieres a utilitzar de forma especial i excepcionalment el camí ‘ús
públic que va des de can Mas, situat a la carretera de Finestres, en direcció a Sant
Aniol de Finestres, en el tram que afecta el municipi de Mieres, per efectuar una
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batuda de senglars el dia 25 de febrer de 2017, entre les 7 i les 15 h en lloc del dia 21
de gener que es va suspendre per motiu de pluja.
Resolució número 8/2017 de 26.01.2017 per la qual s’aprova el contracte menor per
p
dur a terme el taller “I tu, què pintes?”.
El Ple en resta assabentat.
05.. PROPOSTA DE CONVALIDACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
QUE HAN ESTAT ADOPTATS AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA.
No escau.
06. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONTRACTES MENORS.
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a l’aprovació de contractes menors
Antecedents
Es consideren contractes menors els contractes d’un import inferior a 50.000 euros,
quan es tracti de contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d’altres
contractes.
En els contractes menors la tramitació de l’expedient només exigeix l’aprovació de la
despesa i la incorporació a aquest de la factura corresponent. Aquests contractes es
poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que disposi
de l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint les normes
que estableix la llei de contractes del sector públic.
Els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any ni ser objecte de
pròrroga.
Consta a l’expedient els pressupostos corresponents i la justificació de la necessitat de
la contractació que es proposa.
El secretari-interventor
interventor ha informat que els esmentats contractes tenen la consideració
de contractes menors i es disposa de consignació pressupostària suficient a càrrec de
l’aplicació que s’indica.
Fonaments de dret
Articles 23.3, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde president, proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
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1. Aprovar els següents contractes menors:
Serveis
empresa
ENTRENAMENTS
FUNCIONALS, SL
Av. Paluzie, 3
17800 OLOT
B55161665

concepte

aplicació
pressupostària

Sessions
dinamització parc
de salut

925 22606
Tallers

import autoritzat
Preu base
IVA

420,00 €
88,20 €

Total

508,20 €

Obres
empresa
FUSTERIA SALVADOR
SERRA
C/ Major, 19
17811 SANTA PAU
40287255H

concepte

aplicació
pressupostària

Canviar 2 panys
portes escola

920 21200
Manteniment
d’edificis i
instal·lacions

import autoritzat
Preu base
IVA
Total

371,20 €
77,95 €
449,15 €

2. Que una vegada es presti el servei o s’executi l’obra s’incorpori la factura a
l’expedient i es procedeixi, si s’escau, a aprovar
aprovar-la
la a càrrec de les aplicacions
pressupostàries compromeses.
3. Facultar al senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
president, per signar la
documentació necessària en relació als contractes de serveis.
4. Comunicar-ho
ho als interessats.
La proposta és aprovada per unanimitat.
07. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE FACTURES
Identificació de l’expedient
Antecedents
El secretari-interventor
interventor ha informat que han tingut entrada al registre de factures de la
corporació, les factures per un import total de 10.608,64 euros. Les esmentades
factures han estat reconegudes atès que deriven de compromisos de despesa
legalment adquirits.
Fonaments de dret
Articles 216 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic.
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Articles 185 i 189 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
te
refós de la Llei d’Hisendes Locals.
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde president, proposa al Ple municipal,
que adopti l’acord següent:
1. Aprovar el reconeixement de les següents factures:
N.
Registre

2016/387

2016/389

2016/390

2016/391
2016/392

2016/393
2017/3

2017/4

2017/5

2017/6

2017/7

2017/8
2017/9
2017/10

PROVEÏDOR

Fusteria i
Decoració J.
Pla
Consell
Comarcal de
la Garrotxa
Consell
Comarcal de
la Garrotxa
Tecnicopi Digital
Imatges, SL
Detall Agustí
1876, SL
Musicom
Olot, SL
Musicom
Olot, SL
Telefónica de
España, SAU
Bassols
Energia
Comercial, SL
Bassols
Energia
Comercial, SL
Bassols
Energia
Comercial, SL
Bassols
Energia
Comercial, SL
Bassols
Energia
Comercial, SL
Can Xumeia,
SL
Pintures
Bramon, SL

CONCEPTE

APLICACIÓ

Tallar i xapar
cantoners lleixes
2016
Assessorament
urbanístic desembre
2016
2016
Disciplina
urbanística
desembre 2016
2016
Còpies full
informatiu
Material brigada
Abonament factura
reparació taula so
Reparació taula so
Telèfons fixos gener
2017
Subm. elèctric
ajuntament 15-11
15
a
15
15-12-16
Subm. elèctric
consultori 15-11
15
a
15
15-12-16
Subm. elèctric
enllumenat públic
15
15-11
a 15-12-16
Subm. elèctric
escoles 15-11
15
a 1512
12-16

IMPORT

920

21200

21,78

943

46500

349,92

943

46500

301,46

2016

920

22001

29,40

2016

155

22199

61,64

2016

920

21300

-89,00

2016

920

21300

107,69

2017

920

22200

191,18

2016

165

22100

161,34

2016

165

22100

91,57

2016

165

22100

497,30

2016

165

22100

259,65

165

22100

43,05

920

21300

70,53

1721

21002

24,78

Subm. elèctric
sector Sant Pere
2016
Manteniment
maquinària
2016
Vernís manteniment
passera torrentic
2016
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2017/11

2017/12
2017/13

2017/14

2017/15

2017/16
2017/17

2017/18

2017/19

2017/20

2017/21

2017/22

2017/23
2017/24
2017/25

2017/26

Recollida contenidor
restes vegetals
Sebastià Vila novembrenovembre
Fortet
desembre 2016
2016
Sistemas
Digitales
Manteniment
copiadora 08-12-16
08
Corporate,
SL
a 08-01-17
08
2016
Telefónica de Mòbils 18-11
18
a 17España, SAU 12-16
12
2016
Consell
Suport gestió i
Comarcal de control legionel·losi
2016
2016
la Garrotxa
Consell
Comarcal de Control plagues
urbanes 2016
2016
la Garrotxa
Suport gestió,
control i avaluació
Consorci
programes pt02,
Sigma
pt04, pt05, pt09
2016
Assessoria
Honoraris desembre
Pagès, SL
2016
2016
Bassols
Subm. elèctric zona
Energia
esportiva 13-10
13
a
Comercial, SL 05-12-16
05
2016
Peatge accés
producció
Elèctrica
Curós, SL
fotovoltaica 2016
2016
Consell
Comarcal de Recollida deixalles
la Garrotxa
desembre 2016
2016
Consell
Comarcal de Tractament deixalles
la Garrotxa
desembre 2016
2016
Manteniment
caldera escola i
Tècnics 4, SL consultori
2017
Union
Papelera
Merchanting Compra paper
, SL
oficina
2016
Detall Agustí
1876, SL
Material brigada
2017
Detall Agustí Adquisició eines
1876, SL
brigada
2016
Bassols
Subm. elèctric
Energia
escoles 15-12-16
15
a
Comercial, SL 15-01-17
15
2017

1621

21004

217,80

920

21300

108,14

920

22200

48,82

920

22699

329,87

920

22699

380,94

312

22699

684,15

920

22707

105,96

165

22100

508,95

920

22699

7,33

1621

22700

842,99

1623

22700

733,48

920

21300

215,22

920

22000

162,08

155

22199

67,60

155

22199

353,32

165

22100

232,17
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2017/38

Bassols
Energia
Comercial, SL
Bassols
Energia
Comercial, SL
Bassols
Energia
Comercial, SL
Bassols
Energia
Comercial, SL
Ascensors
Serra, SA
Telefónica de
España, SAU
Bassols
Energia
Comercial, SL
Bassols
Energia
Comercial, SL
Bassols
Energia
Comercial, SL
Bassols
Energia
Comercial, SL
Bassols
Energia
Comercial, SL
Bassols
Energia
Comercial, SL

2017/39

Sorea, SA

2017/40

Sorea, SA

2017/41

Sorea, SA

2017/42

Sorea, SA
Matec
Papereria
Detall Agustí
1876, SL
Servicio
Estación, SA

2017/27

2017/28

2017/29

2017/30
2017/31
2017/32

2017/33

2017/34

2017/35

2017/36

2017/37

2017/43
2017/44
2017/45

Subm. elèctric
enllumenat públic
15
15-12-16
a 15-01-17
Subm. elèctric
ajuntament 15-1215
16 a 15-01-17
Subm. elèctric
sector Sant Pere 1515
12
12-16
a 15-01-17
Subm. elèctric
consultori 15-12-16
15
a 15-01-17
15
Manteniment
ascensor 1T2017
Regularització
telèfons fixos 2016
Subm. elèctric zona
esportiva 05-12-16
05
a
30
30-01-2016
Sumb. elèctric
sector Sant Pere 1515
01 a 26-01-17
26
Subm. elèctric
enllumenat públic
15
15-01
a 26-01-17
Subm. elèctric
ajuntament 15-01
15
a
26
26-01-17
Subm. elèctric
escoles 15-01
15
a 2601
01-17
Subm. elèctric
consultori 15-01
15
a
26
26-01-17
Canon aigua
ajuntament 4T2016
Canon aigua
cementiri 4T2016
Canon aigua centre
cívic 4T2016
Canon aigua reg
Pujolet 4T2016

2017

165

22100

504,24

2017

165

22100

175,80

2017

165

22100

41,24

2017

165

22100

93,00

2017

920

21902

226,85

2016

920

22200

454,92

2017

165

22100

612,09

2017

165

22100

20,78

2017

165

22100

157,58

2017

165

22100

87,94

2017

165

22100

104,59

2017

165

22100

48,44

2016

161

22101

15,88

2016

161

22101

3,22

2016

161

22101

15,88

2016

161

22101

3,22

Material oficina

2017

920

22000

39,65

Material brigada
Moqueta per al
centre cívic

2017

155

22199

9,06

2016

340

22609

101,20
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2017/46
2017/47
2017/48

2017/49

Red Ofisat,
SLU
Consorci
Localret
Telefónica de
España, SAU
Smart Ibérica
de Impulso
Empresarial,
SC
Correos y
Telégrafos,
Sa
Correos y
Telégrafos,
Sa
Esclatoil

Reparació bomba
calor ajuntament

2017

920

21300

280,82

Quota 2017
2017
Telèfons fixos febrer
2017
2017

920

48000

100,00

920

22200

191,18

Taller “I tú què
pintes?”

2017

925

22606

121,00

Enviament cartes
desembre 2016

2016

920

22200

7,13

2017

920

22200

11,82

2017

920

22103

60,00

Enviament cartes
gener 2017
Benzina cotxe i
màquines

TOTAL

10.608,64

2. Que es procedeixi a ordenar el pagament de les obligacions reconegudes per part
de l’Alcalde-President,, a càrrec de les aplicacions pressupostàries compromeses.
ho als interessats.
3. Comunicar-ho
La proposta és aprovada per unanimitat.

08. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.
8.1 Llicències urbanístiques.
Antecedents
En data 12 de gener de 2017, RE 1-2017-000008-1,
1
1, el senyor Josep M. Albó i
Salavedra, que actua en nom propi, sol·licita llicència urbanística per a la realització
d’obres de col·locació d’un tancat d’un camí d’accés forestal dins la finca de Mas
Codinach.
En data 1 de febrer de 2017, la llicència ha estat informada favorablement per
l’arquitecta municipal senyora Anna Baldó i Sánchez.
Consta també a l’expedient l’informe jurídic emès pel secretari-interventor.
secretari interventor.
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
president, proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
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1. Concedir al senyor Josep M. Albó i Salavedra llicència urbanística per a la
col·locació de dos suports metàl·lics amb una cadena i un senyal de prohibit el pas a
un camí inclòs en el pla de
de gestió forestal de la finca de Mas Codinach, amb les
següents condicions:
-

El cadenat es situarà a uns 15,00 m de la carretera GI-524
GI 524 de Mieres a
Banyoles.
El possible material d’enderroc i els residus de la construcció s’hauran de
transportar a abocador autoritzat.
Per tal de donar compliment al que regeix en matèria de seguretat i salut,
caldrà que el propi industrial que realitzarà l’obra, efectuï l’avaluació de riscos i
adopti les mesures que calgui.

El termini per iniciar les obres és de 6 mesos i per
p acabar-la
la és de 12 mesos.
El pressupost de l’obra és de 350 €.
2. Aprovar una liquidació de les següents taxes i impostos:
- Taxa tramitació administrativa llicència d’obra menor (Ordenança fiscal número 12):
50 €.
- Impost sobre construccions instal·lacions i obres (Ordenança fiscal número 3: 2,85%
del pressupost): 9,97 €.
3. Notificar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes.
La proposta és aprovada per unanimitat.

09. PROPOSTA DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL
CONS
COMARCAL DE LA GARROTXA PER L’ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA D’ACCIONS
DE DINAMITZACIÓ SOCIAL DEL MUNICIPI DE MIERES.
Antecedents
El Ple de l’Ajuntament de Mieres en data 25 de novembre de 2016 va aprovar
sol·licitar al Consell Comarcal de la Garrotxa que assumeixi a través dels serveis
socials del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, la prestació dels serveis
especialitzats en matèria d’accions de dinamització social del municipi de Mieres, i
concretament la realització del projecte “Intervenció
“
comunitària
ària per la cohesió i la
convivència”.
El Consell Comarcal ha presentat una proposta de conveni que regula l’encàrrec de
l’Ajuntament i que preveu que els serveis es prestin mitjançant el personal tècnic
adscrit al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG).
(
El conveni preveu que el servei es prestarà amb una dedicació d’un tècnic amb una
durada màxima de 12 hores a la setmana a raó de 867,04 euros mensuals.
Fonaments de dret
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Articles 31.1.f) i 32.d) i e) de la Llei 12/2007 de 11 d’octubre de serveis socials.
Articles 25.1.c) i 28.1.a) del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Organització comarcal de la Catalunya.
alcalde president, proposa al Ple l’adopció del
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
següent acord:
1. Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Garrotxa que
regula l’encàrrec dels serveis especialitzats en matèria d’accions de dinamització
dinamitzac
social del municipi de Mieres, i concretament la realització del projecte “Intervenció
“
comunitària per la cohesió i la convivència”.
convivència
2. Autoritzar la despesa a càrrec de l’aplicació 169. 250.04 Serveis de dinamització
sociocultural.
calde per tal que subscrigui el conveni i formalitzi els documents
3. Facultar a l’Alcalde
necessaris per a l’execució dels presents acords.
4. Notificar aquests acords al Consell Comarcal de la Garrotxa.
La proposta és aprovada per unanimitat.

10.. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UNA PRÒRROGA
RROGA DEL CONTRACTE DE
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI MUNICIPAL DE SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA POTABLE.
Antecedents
El Ple de l’Ajuntament de Mieres en data 21 de desembre de 2006 va adjudicar el
contracte de la concessió de la gestió del Servei Municipal d’aigua potable a favor de
l’empresa SOREA.
En data 15 de febrer de 2007 es va formalitzar i signar el contracte administratiu
a
que
estableix que tindrà una durada de deu anys a comptar des de la signatura. Aquesta
durada podrà ser prorrogada per períodes d’un any més si cap de les parts manifesta
el contrari en un termini de sis mesos abans de la finalització del contracte.
contracte.
Atès que el pròxim 15 de febrer de 2017 finalitza el contracte administratiu que regula
la concessió a favor de SOREA, l’Ajuntament de Mieres
Mieres creu oportú aprovar una
pròrroga
rroga per un any més amb les mateixes condicions contractuals que regeixen
actualment;
tualment; no obstant també pren la decisió d’estudiar la possibilitat de prestar el
servei mitjançant la forma de gestió directa pel mateix Ajuntament.
Així doncs durant els pròxims mesos l’Ajuntament encarregarà els estudis i informes
tècnics necessariss per valorar la viabilitat econòmica d’una gestió directa enfront a
l’actual forma de prestació mitjançant una concessió administrativa. Així doncs una
vegada disposi dels informes preceptius, l’Ajuntament decidirà la forma de gestió més
avantatjosa per la corporació.
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En qualsevol cas, en aquests moments i a fi de garantir la prestació del servei,
serv és
procedent aprovar una pròrroga
rroga per un any.
Fonaments de dret
Articles 235.a) i 241 a) del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el
reglament d’obres,
obres, activitats i serveis dels ens locals.
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde president, proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
rroga d’un any del vigent contracte de gestió del Servei municipal
1. Aprovar una pròrroga
d’abastament d’aigua del municipi de Mieres, mantenint les mateixes condicions
contractuals que regeixen en el contracte vigent. La pròrroga
pr rroga finalitzarà el dia 14 de
febrer de 2018.
2. Comunicar a SOREA que en data 14 de febrer de 2018 finalitzarà a tots els efectes
el contracte administratiu sense possibilitat d’acollir-se
se les parts a la pròrroga
prò
tàcita
prevista en el Pacte Segon del contracte administratiu; no obstant l’Ajuntament es
reserva el dret que a partir d’aquesta data SOREA segueixi prestant el servei en virtut
v
del principi de continuïtat que es regula a l’article 42 del Plec de condicions tècniques
jurídic administratives
tratives i econòmiques que regeixen el contracte.
3. Facultar a l’Alcalde per tal que nomeni un Interventor Tècnic per tal que informi
sobre l’estat
estat de conservació de les obres i instal·lacions de l’abastament i sobre les
possibles reparacions i reposicions necessàries per tal de mantenir-les
mantenir
en les
condicions previstes al final de la concessió administrativa.
4. Notificar aquests acords a SOREA.
SORE
La proposta és aprovada per unanimitat.

11. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROGRAMA DE MASOVERIA
URBANA.
La creació d’un programa municipal per promoure el que anomenem “masoveria
urbana” ve donat per un objectiu polític de donar una resposta alternativa a les
necessitats de la població en matèria d’habitatge, i amb una voluntat d’assumir, sota el
principi d’autonomia, una part de responsabilitat de l’exercici efectiu de la competència
exclusiva en matèria d’habitatge que té la Generalitat
Generalitat de Catalunya i que li atorga la
Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia, tot això amb l’aportació de recursos
organitzatius, legals i pressupostaris necessaris per estructurar un esquema coherent i
operatiu que integrés aquesta nova mesura de foment
fo
de l’habitatge.
La Masoveria Urbana es tracta d’un programa de mediació que persegueix que
propietaris d’immobles formalitzin contractes en els quals la contraprestació
fonamental sigui la progressiva millora i condicionament de l’habitatge i/o finca.
finca

C/ del Curreró, 5 - 17830 MIERES – amieres@mieres.cat - Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300

AJUNTAMENT DE MIERES

El primer i únic text legal català on es fa referència explícita a la masoveria urbana és
la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge (LDH). L’article 3.k) defineix
la masoveria urbana com el contracte en virtut del qual els propietaris d’un
d
habitatge
en cedeixen l’ús, pel termini que s’acordi, a canvi que els cessionaris n’assumeixin les
obres de rehabilitació i manteniment.
L’article 42.3 LDH considera la masoveria urbana com
co una de les actuacions per evitar
la desocupació permanent dels
dels habitatges i la rehabilitació dels habitatges que estiguin
en mal estat quan estableix s’han d’impulsar polítiques de foment de la rehabilitació
dels habitatges que estiguin en mal estat per ésser llogats, mitjançant subvencions
directes als propietaris, oferta de subrogació de l’Administració en l’execució de les
obres i suport públic a contractes de masoveria urbana.
Amb vista a articular un programa de masoveria urbana en el poble de Mieres,
l’Ajuntament durant els últims mesos ja ha vingut implementant diferents eines i
mesures, concretament en
n data 28 d’octubre de 2016 el Ple de la Corporació va
aprovar inicialment l’Estudi del parc d’habitatges del nucli urbà de Mieres, el seu ús i el
seu estat de conservació. L’estudi es va sotmetre a informació pública mitjançant
anunci al BOP de Girona número 223 de 22 de novembre de 2016 sense que s’hagi
presentat cap al·legació ni reclamació,
recl
i en els pròxims dies es comunicarà
personalment per carta a tots els propietaris afectats.
Simultàniament en el mateix Ple municipal es varen modificar les ordenances fiscals
per preveure noves bonificacions fiscals, concretament les següents:
-

OF. Número 1 IBI: article 4.7 estableix que gaudiran
g
d’una bonificació del 90%
en la quota d'aquest impost els habitatges que s’acullin al programa de
masoveria urbana, de conformitat amb el que preveu l’article 74.3 de la LRHL.
La durada de la bonificació
bonificació coincidirà durant el temps que sigui vigent el
contracte de lloguer que reguli els acords de masoveria, que en tot cas no serà
superior a cinc anys.

-

OF número 3 ICIO: article 4.b estableix una bonificació del 95% de la quota de
l’impost a favor de les obres realitzades en el marc d’un contracte de masoveria
urbana o en habitatges destinats a un ús social.

Arribats a aquest punt la regidoria d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament de
Mieres posa en marxa un programa específic de mobilització
mobilització d’habitatges dins l’àmbit
municipal que consisteix a oferir als propietaris diversos ajuts i avantatges per
estimular-los
los a arrendar immobles en els quals la contraprestació fonamental sigui la
progressiva millora i condicionament d’aquests,
d
amb la finalitat d’atendre la demanda
d’habitatge rebuda per l’Ajuntament.
La posada en el mercat dels habitatges es realitzarà mitjançant cessió voluntària del
dret d’ús i gaudi per part dels propietaris als interessats i/o masovers urbans, a través
de qualsevol
ol títol vàlid en dret. S’establirà un període d’amortització de les obres que
pugui homologar les condicions del contracte de masoveria a un contracte de lloguer
social. Així doncs, l’establiment del període de cessió de l’habitatge serà proporcional
al nivell
ivell de despesa que haurà d’assumir el masover i tindrà una vigència mínima de 3
anys i màxim 5 anys.
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Els contractes de masoveria han de preveure la possibilitat que un cop s’hagi exhaurit
el període de cessió de l’habitatge, el contracte es pugui convertir
convertir o renegociar com un
contracte de lloguer basant-se
basant
en ell preu acordat en el contracte de masoveria.
L’Ajuntament oferirà aquests habitatges mitjançant el present programa de masoveria
urbana als sol·licitants d’habitatges inscrits a la borsa d’habitatge
d’habitatge de l’Ajuntament.
Per poder acollir-se
se a aquest programa, els habitatges per cedir han de ser
susceptibles d’obtenir la cèdula d’habitabilitat mitjançant la progressiva millora i
condicionament de l’habitatge que realitzi el cessionari i/o masover urbà.
Els propietaris que cedeixen l’ús dels habitatges emparant-se
emparant se en el programa de
Masoveries Urbanes rebran les contraprestacions següents:
a) La progressiva millora i condicionament de l’habitatge i/o finca.
b) L’assessorament legal i tècnic al llarg de la duració del contracte de masoveria, per
tal d’assegurar-ne
ne el compliment dels compromisos formalitzats per ambdues parts, i
atenent a la normativa corresponent.
c) Subvenció del cost derivat de l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat i el certificat
energètic
rgètic un cop finalitzades les obres tal com estableix el contracte, amb un topall
màxim de 120 €
per cada un dels dos documents, i d’acord previsions
pressupostàries.
d) Bonificació del 90% de l’IBI mentre duri el contracte de masoveria urbana, amb un
màxim de 5 anys.
e) Bonificació del 95% de la quota de l’ICIO de les obres realitzades en el marc d’un
contracte de masoveria urbana.
Les persones aspirants a acollir-se
acollir se a aquest programa han de complir amb els
següents punts:
a) Tenir plena capacitat de contractar
con
i obligar-se.
b) Sol·licitar
licitar a l’Ajuntament que sigui acceptat com a beneficiari del programa de
Masoveria.
c) El propietari de l’habitatge l’ha d’inscriure a la borsa d’habitatge
d’habita ge del municipi i
ha de respectar les normes del programa i complir amb les clàusules del
contracte de masoveria.
d) Els masovers han de destinar la majoria de la superfície de la finca a habitatge
habitual i permanent, i han de realitzar les obres en el període
període que consti al
contracte i complir amb les clàusules del contracte de masoveria.
L’Ajuntament es compromet als objectius següents:
a) Crear un registre administratiu anomenat “borsa d’habitatge” que tindrà per objecte
la inscripció a instàncies dels particulars dels habitatges que s’ofereixen en règim de
lloguer i de masoveria urbana, i les demandes de lloguer i de masovers.
L’Ajuntament realitzarà
zarà funcions de mediació entre l’oferta
l oferta i la demanda.
b) Informar dels objectius i avantatges del Programa
Programa Masoveria Urbana a propietaris i
llars sol·licitants.
c) Donar l’assessorament jurídic i tècnic necessaris en la incorporació, seguiment i
manteniment de l’habitatge i/o finca en el programa Masoveria Urbana.
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d) Donar assessorament en la formalització dels contractes de cessió i/o masoveria
urbana.
e) Valoració estimativa de les reformes que cal fer per obtenir la cèdula d’habitabilitat i
del període de temps necessari per a la realització d’aquestes.
f) Fer el seguiment tècnic de les obres d’adequació de l’habitatge.
g) Donar assessorament en la tramitació de les diferents ajudes a la rehabilitació.
h) A reconèixer els beneficis fiscals i les subvencions previstes en el programa per
aquelles sol·licituds de masoveria urbana que siguin acceptades.
accept
L’assessorament tècnic previst en els punts c) e) f) i g) serà realitzat per un tècnic
municipal, amb titulació d’arquitecte tècnic, sense cost per cap de les parts.
Vistos aquest programa d’actuació, és procedent que el Ple l’aprovi i es faci públic
pú
a fi i
efecte de la seva implementació durant l’any 2017 i següents.
El senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde president, proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
1. Aprovar inicialment el Programa de Masoveria urbana del municipi de Mieres.
Mie
2. Sotmetre el programa a informació pública durant un termini d’un mes, mitjançant
edictes al BOP i al tauler d’anuncis de la corporació. Als
ls efectes que qualsevol
interessat pugui presentar al·legacions
al legacions o reclamacions. En cas que no es presentin
al·legacions
legacions els acords esdevindran definitivament aprovats.
3. Aprovar la creació d’un registre administratiu anomenat “borsa d’habitatge” que
tindrà per objecte la inscripció a instàncies dels particulars dels habitatges que
s’ofereixen en règim de lloguer
lloguer i de masoveria urbana; també s’inscriuran les
demandes de lloguer i de masovers per tal que l’Ajuntament pugui realitzar les
funcions de mediació entre l’oferta
l
i la demanda.
L’Ajuntament regularà mitjançant reglament el funcionament del registre
registr i els efectes
de la inscripció,
4. Aprovar el model de contracte privat de masoveria, que ha de servir com a guia per
la formalització dels contractes que hagin de beneficiar-se
beneficiar se del programa municipal de
masoveria.
5. Assumir el compromís de dotar anualment
anualment el pressupost de l’Ajuntament amb un
mínim de 480 euros destinats a subvencionar les despeses la cèdula d’habitabilitat i el
certificat energètic.
6. Fer públics els presents acords mitjançant la web municipal.
La proposta és aprovada per majoria simple, amb el següent resultat:
Vots a favor:
Abstencions:

3 (CUP-PA)
(CUP
3 (CIU)

El senyor Pere Alsina argumenta l’abstenció dient que pot funcionar bé però pot ser
una font de conflicte, cal acotar-ho
acotar
molt bé.
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12. PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ “XARXA
XARXA DE MUNICIPIS
PER L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA”.
Vista la necessitat actual d’explorar un nou model de desenvolupament territorial que
mobilitzi millor els recursos endògens i prioritzi les dimensions socials, ambientals i
humanes de l’economia a fi de resoldre més eficaçment les necessitats de la
ciutadania.
Atès que les iniciatives de l’anomenada economia social i solidària neixen per
l’empenta dels mateixos veïns i veïnes, no prioritzen el lucre sinó la satisfacció de
necessitats i la utilitat social, s’organitzen de manera democràtica i actuen amb
compromís
ompromís social i ambiental, cosa que les fa especialment indicades perquè els
ajuntaments i altres ens locals impulsin aquest nou model de desenvolupament
territorial, en què es poden encabir iniciatives de tota mena: cooperatives agràries,
industrials, de
e serveis, de comerciants i altres professionals; grups de consum
agroecològic, projectes d’economia col·laborativa, entitats de comerç just i de turisme
responsable, associacions i fundacions que treballen en el camp social, finances
ètiques, empreses d’inserció,
nserció, horts comunitaris, bancs de terres, grups de criança
compartida, bancs de temps, monedes socials, etc.
Vist que aquestes iniciatives ja són agents de desenvolupament local, perquè creen
llocs de treball a la localitat i els mantenen, perquè faciliten
faciliten serveis locals a productors,
consumidors i treballadors, i perquè tot això ho fan, a més, promovent l’acció ciutadana
i reforçant els vincles comunitaris.
Atesa, doncs, la voluntat d’aquest Ajuntament de contribuir al creixement de
l’economia sociall i solidària al nostre municipi i de fer-ho
fer ho des del diàleg permanent
amb els seus actors i des de la creació d’espais comuns entre nosaltres que ens
permetin compartir línies de treball, bones pràctiques, reflexions, activitats i recursos.
Vist que aquestt Ajuntament ja va donar suport, en data 30 d’octubre de 2015, a la
Declaració de Barcelona sorgida de la Trobada Internacional de Municipalisme i
Economia Solidària que va tenir lloc els dies 22 i 23 d'octubre de 2015 i va formalitzar
la seva adhesió al procés
rocés per la creació de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social
i Solidària.
Vist que durant l’any 2016 una comissió de treball formada per representants de
diferents municipis de Catalunya adherits a la Declaració, assessorats per experts
jurídics i de
e l’àmbit de l’economia social i solidària, ha elaborat una proposta de
constitució de la nova associació de municipis Xarxa de Municipis per l’Economia
Social i Solidària i un pla de treball provisional per als anys 2017, 2018 i 2019, en
aplicació de l’esmentada
mentada Declaració de Barcelona.
Atès que la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya,
relatiu a les Persones Jurídiques, de conformitat amb el Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, l’article 2.6 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret
d’Associació i la Disposició Addicional Cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, reconeixen
reconeixen el dret de les entitats locals a
constituir associacions.

C/ del Curreró, 5 - 17830 MIERES – amieres@mieres.cat - Tel. 972.680.184 Fax 972.680.300

AJUNTAMENT DE MIERES

Atès que, d'acord amb l'article 52. del DL 2/2003, correspon al Ple de l'Ajuntament
prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals, i la
creació d'una associació formada per ens locals.
Vist que s’ha rebut un exemplar dels Estatuts de la futura associació Xarxa de
Municipis per a l’Economia Social i Solidària per a la seva ratificació, de conformitat
amb allò que estableixen els articles 52.2.b, 114.3.d del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya d’acord amb els articles 22.2.b) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
nech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde president, proposa al Ple l’adopció dels
El senyor Enric Domènech
següents acords:
1. Aprovar la constitució d'una associació de municipis, que es denominarà XARXA
DE MUNICIPIS PER L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA (XMESS), i que estarà
formada pels Ajuntaments
ents i Consell Comarcals que sol·licitin formar-ne
formar ne part.
En aquest sentit, s’aprova l’adhesió del municipi de Mieres com a membre de ple dret
de la futura Associació Xarxa de Municipis de l'Economia Social i Solidària.
2. Aprovar el text dels estatuts socials de l'Associació pels quals
uals es regirà aquesta
entitat; i manifestar el compromís de contribuir al sosteniment econòmic de
l’Associació satisfent les quotes ordinàries i les extraordinàries, si escau, que acordi
l’Assemblea General de l’Associació.
3. Ratificar el nomenament del senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde de Mieres,
com a representant titular de l’ajuntament a l’Associació XMESS.
4. Facultar a l’alcalde pel compliment del present acord, i remetre aquests acords a la
secretaria tècnica de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària per correu
electrònic a info@mess.cat,
info@mess.cat, a fi i efecte que l’Ajuntament de Mieres consti com a
membre constitutiu a la sessió constituent que se
s celebrarà, als efectes oportuns.
La proposta és aprovada per unanimitat.

13. EL MÓN LOCAL CATALÀ AMB LA CAMPANYA CASA NOSTRA ÉS CASA
VOSTRA
Des de l’estiu del 2015 Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a
conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers de persones que
escapen de l’horror de la guerra, esperant una nova vida digna.
Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals catalans
catalans han mostrat la seva
predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les competències
d’asil, i han dedicat recursos per ajudar-les
ajudar les mitjançant la campanya d’emergència del
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per ajudar a les persones que
cerquen refugi a Europa, i sensibilitzar sobre la situació en què
qu viuen i les causes que
han provocat la seva fugida.
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Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions internacionals
i de la Unió Europea han incomplert
incomplert els acords signats sobre refugi i asil, mentre la
societat civil catalana reaccionava mostrant la seva solidaritat activa, tot mobilitzant-se
mobilitzant
a l’hora de demanar a les institucions competents que obrissin vies segures per poder
acollir persones refugiades.
iades.
En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa Nostra És Casa
Vostra, conformada per milers de persones a títol individual, col·lectius i moviments
socials, ONG i empreses del sector cultural, amb l’objectiu de denunciar la situació que
viuen les persones refugiades i migrants, aconseguir la sensibilització i mobilització de
la ciutadania i demanar polítiques d’acollida reals i efectives a les institucions, sota el
lema “volem acollir”.
Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la campanya Casa Nostra
És Casa Vostra de fer tot el possible perquè el món local mantingui i reforci el seu
compromís actiu ajudant les persones que necessiten protecció internacional, i es sumi
a la seva iniciativa.
Per tots aquests motius el
el senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
ACORDS
•

Declarar L’Ajuntament
Ajuntament de Mieres com a municipi adherit a la campanya Casa
Nostra És Casa Vostra.

•

Sumar-se
se a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a
Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament.

•

Convocar a la ciutadania a mobilitzar-se
mobilitzar
assistint a la convocatòria de manifestació
de la campanya Casa Nostra
Nost És Casa Vostra que se celebrarà a Barcelona el
pròxim 18 de febrer.

•

Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la
Campanya Casa Nostra És Casa Vostra, així com a les entitats socials del municipi
(o ens local supramunicipal
pramunicipal si és el cas).

La proposta és aprovada per unanimitat.

14. PROPOSTA DE MOCIÓ D’UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA DAVANT LA
NECESSITAT DE RENOVAR EL CONTRACTE DE LA SOCIETAT AMB LA
PAGESIA.
En el Congrés d’Unió de Pagesos celebrat a principis del 2016, el lema escollit va ser
La Pagesia, sector clau per al futur del país. Per caminar cap a aquest doble a
objectiu, és necessari renovar el contracte de la societat amb la pagesia a tots els
nivells,
lls, és per això que el darrer Consell Nacional d’Unió de Pagesos va aprovar
organitzar una marxa pagesa que conflueixi en una concentració a Barcelona i també
va aprovar el següent manifest que es transcriu literalment:
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MANIFEST: LLUITA AMB UNIÓ DE PAGESOS PER LA DIGNITAT DE LA
PAGESIA
Unió de Pagesos de Catalunya des del seu inici fins als nostres dies ha estat
compromesa amb la lluita per l’obtenció de les llibertats democràtiques i nacionals de
Catalunya. Avui, en l’actual
actual conjuntura de canvi polític i social, el sindicat veu la
necessitat de renovar el contracte de la societat amb el camp, de tal manera que la
Catalunya pagesa sigui incardinada en el model de país del futur. Per aquest motiu, el
sindicat agrari majoritari
itari al camp català organitza la primera marxa pagesa a
Barcelona per la dignitat el 28 de gener. Resumim en sis eixos els reptes als quals
qual cal
fer front perquè el camp català contribueixi adequadament al benestar de la societat
catalana.
• Primer: Dignificació
nificació i reconeixement del paper de la pagesia en la societat.
societat
El Parlament de Catalunya ha reconegut en diverses ocasions que el sector
agropecuari i forestal és estratègic. No obstant això, en la nova configuració política, la
ciutadania ho hauria de reconèixer com a un dels seus fonaments, i per això,
considerem que s’han d’incorporar al seu text fonamental les funcions del sector:
a) L’abastament segur d’aliments a la població.
b) La conservació dels recursos naturals i el manteniment del paisatge
paisatge agrari i rural.
c) L’ocupació equilibrada del territori.
En la mateixa línia, la ciutadania ha de conèixer específicament l’esforç i el compromís
del sector agropecuari i forestal català sense obtenir més contraprestació, en cas que
n’hi hagi, que la prevista a la Política Agrària Comuna, cosa que comporta per al sector
l’aportació a la societat d’un conjunt de béns públics que el mercat no remunera o
només ho fa parcialment. Aquest esforç es fa per complir les majors exigències a la
producció de la Unió Europea i que la resta de competidors mundials no han de
respectar, ja que només han de complir la normativa concordant amb les regles de
l’Organització Mundial del Comerç. D’altra banda, el coneixement del rol social de la
pagesia ha de servir també perquè la ciutadania respecti la convivència amb les
activitats agrícoles, ramaderes i forestals quan accedeixi i gaudeixi del medi.
• Segon: Respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana
de ser representada institucionalment en més de dos terços per Unió de
Pagesos.
Des de les primeres eleccions democràtiques al camp (desembre 1994), Unió de
Pagesos de Catalunya ha obtingut el suport àmpliament majoritari de la pagesia
professional catalana, en les darreres eleccions (febrer 2016)
2016) ha obtingut una
representació lleugerament superior als dos terços, no obstant això, l’actual Govern i
els que l’han precedit han desenvolupat polítiques i normes que han sostret i
menystingut, en major o menor grau, la veu d’Unió de Pagesos, com a representant
repre
àmpliament majoritària de la pagesia professional a les institucions catalanes.
Aquesta manca de respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional
catalana es manté a les Taules sectorials i òrgans tècnics del Departament
d’Agricultura, Parcs Naturals i altres espais d’interès natural, Agència Catalana de
l’Aigua, Agència de Residus de Catalunya, formació professional contínua i
ocupacional, autònoms i, també, en òrgans de participació socioeconòmica de
determinades administracions locals.
local
• Tercer: Preus remuneradors per a la pagesia.
pagesia
La pagesia catalana suporta una davallada acumulada, en termes constants, del 39%
de l’anomenada Renda Agrària entre 2001 i 2015, bàsicament per l’evolució de la
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Política Agrària Comuna, que ha deixat de sostenir
sostenir eficaçment els preus, tenallada per
la liberalització deslleial en l’accés al mercat interior a la Unió Europea, i els oligopolis
agroindustrials i comercials que ens porta a suportar en molts sectors preus ruïnosos
per les nostres produccions. A aquests
aquests dos aspectes, cal afegir l’encariment
desmesurat de determinats costos de producció.
El Parlament ha instat el Govern reiteradament a treballar per assegurar la justícia i
l’equitat en el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris, garantint
garan
els
recursos humans i materials suficients per dur a terme, de manera coordinada i
sinèrgica, una tasca, sostinguda en el temps i d’ampli abast, d’inspecció, control i, si
escau, sanció (competència, comerç, consum, sanitat i fraus alimentaris) per a
assegurar el compliment de les normes que regulen el mercat, la competència i el
comerç agroalimentaris. Així com, fins i tot per llei, a presentar al Parlament un paquet
legislatiu que permeti la regulació, en l’àmbit de Catalunya, de les interprofessionals,
interprofessiona
els contractes tipus, les agrupacions i organitzacions de productors, així com
l’actualització de la regulació de les llotges i altres mecanismes que assegurin la
transparència dels mercats.
Mitjançant decrets llei, per la seva imperiosa necessitat i urgència,
urgència, cal posar totes les
mesures que calen per assegurar l’aplicació immediata de tots els mecanismes a
l’abast per assegurar la justícia i l’equitat en el comerç i la distribució dels productes
agroalimentaris.
• Quart: Respecte a les prioritats en desenvolupament
d
rural.
La pagesia catalana ha vist com l’Administració General de l’Estat ha disminuït en un
74% l’aportació que feia al Programa de Desenvolupament Rural [PDR] de Catalunya,
no obstant això, la Taula Agrària i, després, el Ple del Parlament al debat monogràfic,
van acordar unes prioritats en programació i execució, que l’actual Govern no ha
respectat i ha comportat retallades en les inversions en les explotacions, mesures
d’agroambient i clima i d’agricultura i ramaderia ecològiques i compensacions
compen
a les
Zones amb Limitacions Naturals (muntanya i desfavorides).
Aprofitant la pèrdua de la majoria absoluta al Congrés dels Diputats, cal revertir la
desatenció de l’Estat a la modernització i sostenibilitat del sector agropecuari i forestal
i, mitjançant
tjançant una llei, cal deixar fixades les prioritats consensuades en programació i
execució del PDR de Catalunya, així com, la revocació de les retallades i les
reprogramacions imprescindibles per assegurar-ho.
assegurar
• Cinquè: Gestió diligent i eficaç de la fauna
fa
salvatge.
La pagesia catalana pateix els danys de la fauna cinegètica que s’incrementen any
rere any i provoca importants pèrdues econòmiques a les explotacions agràries. No
podem esperar més a capgirar aquesta situació, el Govern i el Departament
d’Agricultura
ricultura han de destinar els recursos humans i econòmics necessaris per garantir
una gestió eficaç de la fauna en tots els espais cinegètics, públics i privats, i revertir la
situació actual. S’han de facilitar, simplificar i habilitar les comunicacions electròniques
e
per a les sol·licituds d’actuacions excepcionals.
També exigim al Departament d’Agricultura que declari l’emergència cinegètica tot
l’any a les zones que superen els llindars per a la declaració i garanteixi que l’execució
de les mesures excepcionals
cionals s’apliquen de forma eficaç fins a reduir les poblacions de
fauna per sota dels llindars d’emergència. A més, la Generalitat de Catalunya ha
d’actuar diligentment, quan queda demostrada la manca d’eficàcia de les actuacions
dels titulars dels terrenys
ys cinegètics, per minimitzar els danys i gestionar la
sobreabundància de l’espècie que els causa.
Respecte als danys de fauna protegida, especialment l’ós i el voltor, cal que s’analitzi
la capacitat del medi de mantenir-los
mantenir
de forma sostenible sense perjudicar
udicar al bestiar
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domèstic i, si s’escau, es prenguin les mesures necessàries per evitar que segueixi
augmentant la població o es redueixi, es reforcin les mesures preventives i en cas de
danys aquests s’indemnitzin. Cal que es prevegin les accions a emprendre
empre
davant la
possible arribada d’espècies com el llop, les poblacions del qual estan creixent a altres
zones de la península Ibèrica i a l’altra banda dels Pirineus i provoquen importants
conflictes amb la ramaderia extensiva.
És del tot imprescindible un
un replantejament urgent de la gestió de la fauna salvatge a
tot el territori, replantejament que s’haurà de dotar de legislació específica de caça i de
gestió de la fauna, però, mentre no es disposa del nou marc legislatiu cal actuar
aprofitant al màxim el marc actual.
Sisè: Aturem les arbitrarietats, per uns espais agraris protegits i productius
La pagesia catalana demana aturar les arbitrarietats en matèria d’urbanisme que està
aplicant la Generalitat de Catalunya amb exigències, basant-se
se en criteris i
procediments fora de les normes, o no autoritzant, amb aquests
aquest criteris espuris,
construccions i/o instal·lacions imprescindibles per a l’activitat agropecuària i forestal.
La Generalitat també està establint un règim sancionador en matèria de gestió de les
le
dejeccions ramaderes i altres fertilitzants que pretén sancionar actuacions no
intencionades, que no són incompliments d’obligacions o d’accions comprovables.
La pagesia necessita una legislació que garanteixi uns espais agraris protegits i
productius, estudis
studis d’impacte agrari que minimitzin els impactes de les infraestructures
i els corregeixin, l’homogeneïtzació de les normatives que regulen el sòl no
urbanitzable i l’establiment del Pla Sectorial Agrari. També necessita una definició de
les noves zones amb limitacions naturals, desenvolupar polítiques específiques per a
les zones periurbanes i la revisió de l’abusiva i arbitraria designació com a Zona
d’Especial Protecció Aus (ZEPA) d’espais agraris i dels seus plans de gestió.
Per tots aquests motius el senyor Enric Domènech i Mallarach, alcalde-president,
alcalde
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
ACORDS
1. Donar suport al manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia.
2. Donar suport a la marxa pagesa i a la concentració de Barcelona, des del punt de
vista logístic o facilitant el pas dels tractors pel municipi o amb altres fórmules de
caràcter voluntari.
3. Notificar l’aprovació d’aquesta moció a:
-

Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont i Casamajó
President de la
a Generalitat de Catalunya
Plaça de Sant Jaume, 4
08002 BARCELONA

-

Sr. Joan Caball Subirana
Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya
C/ Ulldecona, 21-31
31 2a planta
08038 BARCELONA

La proposta és aprovada per unanimitat.
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15. ASSUMPTES URGENTS. No escau.

16. PRECS I PRENGUNTES.
No es formula cap prec ni pregunta.
I com que no hi ha més assumptes a tractar, es dóna per acabada la sessió a les
20.29 h de la qual s’estén aquesta acta, que és signada pel senyor alcalde, i que jo,
com a secretari habilitat certifico.
Vist i plau,
L’alcalde president

El secretari-interventor
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